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ছুর্জনগণ ইহ দুর্জনতক্তঃ 

সজ্জনসজ্ঘঃ সজ্জনসঞ্তঃ। 

কন্ত-খ্যেণো দিবসবিহারী 
ব্যাপ্রঃ জুরঃ ক্ষগ্রঙ্দাচারী | ১ ॥ 

ুর্জন সতত বুটেঃ ছূর্জনের পাশ। 

সাধুর সতত প্রিয় সাধু সহবাস ॥ 
| কন্ত,রিক! মুগ দেখ নিবসে খিহরে। 

নিশার আধারে ভ্রমে শার্দ,লনিকরে | 

১... আর্জবমনিশং মন্গৃতে তুচ্ছ 
ছুর্জনচিত্তং কুকুরপুচ্ছেং । 

কিন্তু ম্যাচ্ছেদিপন্থুপযানং 

ভুবি কিৎ লরলং তছভসমানং || ২।| 

হুয্জন্নের চিত্ত আর কুকুরের পুচ্ছ। 

এ ফৌোহছে সারল্য গুণে সদা গথে তুচ্ছ" | 

কিন্ত বিপদের" কাল উপস্থিত যুবে। 

সরল তাদের পম জার কেরা ভরে 



সারপঞ্চকৎ। 

রূপৈমে রঃ স্থগুণ। নিত্য 

বাক্যমিদং নছি সম্যক্ সত্যং | 

জলনিধিতোয়ংস্কটিকসমানং 
মানবলোকে কস্য স্থপানং ॥ ৩।। 

রূপ যেথা গুথ দেথা সকলেই কয়। 
কিন্ত এই কথ! ভবে সদ। সত্য নয়।। 

যেহেতু কাচের মত অতি নিরমল। 
হৃপেয় কাহারো নহে জলধির জল ॥ 

শশ্রত্রাতং জুটবিতানং 

বিদ্ধি ন বুদ্ধেঃ সমুচিতমানং । 

শ্শ্রলজটিলৌ যদি মতিভাজৌ 

ন কথং বিজ্ঞাবজ্মূগরাজৌ ॥ ৪ | 

দীর্ঘ শ্শ্র লোম আর জটার সম্ভার । 

নিশ্চিত লক্ষণ লোকে নহে বিজ্ঞতার।' 

শ্মশ্রজটাধারী যদি বিজ্ঞ হয় ভবে। 

ছাগল কেশরী কেন আঅজ্ঞ হল তবে। 

সথজনন্বুস্তং ন হরতি বষ্টং 

দিনমণিরত্র নিদর্শন মিষ্টং | 

মেঘে সতাপি সবিতৃস্তাপঃ 

কিমতি লরাণাং ভবতি ছুরাপহ ।1 ৫.1 

কষ্টে পড়িলেও - তবু.ণন। ছাড়ে জ্জন। 

আপন সুগুণ ইথে প্রমাণ তপন ॥* 

মেঘাবৃত হইলেও দ্বেখ দিনমণি। 

বিতরেন নিজ তাপ তাপিতে ধরণী ॥ 



ম্যস্থো। ব1 কুট্যাং ক্রি: 
সততং সঙ্জন উন্নতচেষ্টঃ 

দর্ভগ্ো বা ক্রমসংলক্তঃ . 

কিং স্বোচ্ছিথয়া বহিম্ত/ভঃ ॥ ৬।। 

হর্ষ্যেই হউক কিস্বা কুঁটিরেই বাস। 
সাধুর সদাই তবে উন্নত প্রয়াস ॥ 

দর্ভেই হউক কিম্বা দ্রমেই নিলয়। 

উন্ধশিখাহীন কতু হুতাশন নয়। 

পীড়া প্রদমপি হদ্যপদার্থং 
ত্যজতি ন লোক ইন্ং হি ষথার্থং। 

কুগুলভারং বদ্যস্ত্রপদং 
সহতে নারী শ্রোত্রে সমদঃ ॥-৭। 

ীড়াপ্রধ হইলেও প্রিয় যে পদার্থ। 

ন। ত্যজে তাহায় লোক একথা যথার্থ ॥ 

দেখছ বস্ত্রণাকর কুগুলের ভার। 
আনন্দে রমণী বছে শ্রবণে তাহার ॥ 

জীবোহুপ্যবনাৰতি্তন্ুবীর্ধাঃ 

প্রবলসহায়ঃ স্যাৎ কৃতকার্য ঃ। 

স্বলোহপ্যনলোহনিলসংযুক্তঃ 

কিমিহ বিদ্ধ ং শালমশ কঃ 1 ৮ || 

প্রবল জনের বলে দুর্বল যে জন। 

অনায়াসে সাধে ভবে নিজ প্রয়োজন ॥ 

দেখছ বনের মাঝে অনিল্রে বলে। 

সামান্ট অনল দে বিশাল পরলে || 



সারপঞ্চকহৎ। 

সর্ব স্থমহত্ুবি যদ 

তল্পবুসজ্বৈরেব হি স্থষ্টং। 

বিন্দুবিনিশ্দিতমুদধেস্তোয়ং 

রজপাং রাশির্িরিরাজোহয়ং || ৯ ॥ 

বিশাল সামগ্রী... ভবে দেখ যে সরুল। 

অণুদল যোগে তারা হয়েছে কেবল ।। 

বিনয় বিনিশ্মিত জলধির জল। 

ধৃপির সমষ্টি মাত্র মহাহিমাচল | 

পঠ্িতজনকৃতশান্ত্রবিচারং 

মন্থতে মুঢ় সর্ববমসারং | : 

রাজমুকুটমণিহণট হারে 

কশুনঃ প্রীতিরিহ সংসারে ॥। ১০ ॥ 

প্ডিতে পণ্ডিতে হয় শান্ত্ের বিচার । 
মুখের দিকটে তাহ! সকলি অসার ।। 

কুকুর আদর কভু করে কি সংসারে। 

রাজার মুকুট মণি কাঞ্চনের হানে ॥ 

ধনভ|জ্যেবহি জীবপ্রীতিঃ' 

সর্বত্রৈষ! সততং রীতিঃ 

সমুকুলচুভঃ কোকি লসঙ্গঃ 
সাজসরে।বরএব সভূঙ্গঃ ॥ ১১ ॥ 

ধনীর প্রতিই সদ! সকলের প্রীতি । 

এ সংসারে জর্বত্রই সদা: এই রীতি ॥ 

মুকুলিত চুতে দেখ পিকের :আদর। 

দনলিন লরোবরে আদরে ভ্রমর 11 



নীতিশতাষট ক । 

নিত্যং জীবে ত্বং তব শিষ্টঃ 

শিষ্টাচার: কপি.ন নষ্ট; | 
ংশশকলমপি দদয়ং স্পৃষটং 

বদনবিলগ্রং বদতি সুমিষ্টং ॥ ১২॥ 

জীবে শিষ্ট হও তুমি সকল সময়। 

শিউতা কোথাও ভবে বিফল না হ্য়॥ 
ধরিয়া কোমল ভাবে লইলে অধরে। 

কর্কশ বখও তোন! তুষিবে নুম্বরে ॥ 

বাসোহদংশয়(মহ সর্বেষাং 

ভবতি সমানঃ প্রক্কতেস্তেষাং 

শিবসতি পিক ইহ পল্লবপুর্ণে 

চৃতে গৃপরস্থাণে। জীর্ঘে ॥ ১৩. 

স্বভাবের সম সদা সকলের গেহ। 

হ'য়ে থাকে এ জগতে ইথে কি সন্দেহ॥ 

পল্পবিভ চুতে দেখ পিকের নিবান।. 

জরা জীর্ণ তরু পেলে গৃধের উল্লাস ॥ 

বিদ্যাহীনোহপ্যতিশয়পুজ্যঃ 

পুত্রজ নিতা নহু সংত্যজ্যঃ 

স্যাচ্চেতীর্ঘং মার্জনশূন্যং 
তদপি ভবতি তন্ন্মনযং || ১৪.।। 

বিদ্যাহীন হইলেও জনক যে জন। 

পুতের .অত্যজায তিনি পুজ্য অনুক্ষণ | 

মাজন বিহীন যদি হয়. তীর্থ-স্থান।. : 

তথাপি ভজের, তাছে.. উচিত "সঙ্্ান'॥ 



সারপঞ্চকঃ | 

স্থখমিহ যত্তৎ ছুঃখৈব্তাপ্তং 

ন বিনা হুঃখং লুখমত্রাপ্তং | 

তদ্যদি কমলে বাঞ্ধ স্যাত্তে 

নগণয় কণ্টকপীড়াং চিত্তে ।। ১৫ || 

নাহি হেন সুখ ভবে নাহ যাহে ছুঃখ। 
দুঃখ না সহিলে আগে কে লভিবে স্তুথ ॥ 

কমল লভিতে তাই যদ্যপি বাদন।। 

কণ্টক পীড়ন মনে না কর গণনা ॥ 

উত্তমণক্ষাদধমঃ পৃজ্যঃ 

সম্পপি সততং ভূবি সংত্যজ্যঃ। 

গঙ্গাদরতো গঙ্গাতক্তঃ 

কিন্ন শিরসি তৎকর্দমপৃক্তঃ ॥ ১৬ ॥ 

সাধুসহবাগ্ডণে অধম যে জন। 

ত্জ্য হইয়াও ভবে পুজা অচুক্ষণ ॥ 

গঙ্গার গৌরবে দেখ গঙ্গাতক্তগণ। 

কর্দম তীহার শিরে করয়ে ধারণ ॥ 

সাধোঃ সঙ্গাদপি নহি ছুষ্ট 
প্রকৃতির্জন ইহ জাতঃ শিষ্টঃ। 

কিন্ন ভূজঙ্গশ্চনানবাসী 
জীবানামিহ জীবননাশী ॥ ১৭ ॥ 

সাধু জন সঙ্ষে যদি-রহে অনুক্ষণ। 
তবুও না হয় শিষ্ট ছুট যেই জন ॥ 
নছে কি চন্গন-বাণী অঞি বিষধর 

সতত; ধরণী ধামে প্রাণি প্রাগহর ॥ 



নীতিশতাষউকৎ 1 

যুদ্ধোৎপাতঃ প্রবলজনানাং 

খনক্ষেমঃ স্যাত ক্ষুত্রাণাহ। 

গুন্মধবৎসী ভূবনখ্যাতঃ 

শালোদবর্ধাদগ্রির্জীতঃ॥ ১৮ ॥ 

প্রবলে প্রবলে যবে বাধে মহারথ। 

অমঙ্গল লভে তায় বহু হীন জন॥ 

শালে শালে ঘরষণে জন্মে যে অনল। 

পুড়ে যায় দেখ তায় কত গুন দল ॥ ১৮ 

মুঢ়ে নিহিতা যদি স্কবিত। 

ব্যর্থ খলু সা তশ্মিন্ ভবিতা || 

স্যাচ্চেছুক্ষা মাক্ষিকবাহী 

কিমসৌ স্যাতৎ সুরসগ্রহী ॥ ১৯ ॥। 

পড়ে ঘি সুকবিত| মৃঢ় জন হাতে। 

বুঝেকি দে কভু আছে কি রম তাহাতে ॥ 

পৃষ্টেতে মধুর ভার করে যে বহন। 

জানে কি সে বৃষ মধু মধুর কেমন। 

সন্নপি বিহিতোন্নতসহবাসঃ 

সততং নীচ; স্যারীচাশঃ | 

কিরন গগনচরগৃএসমষ্টিঃ 

প্রেতালয়-শব-যোজিত-ৃষ্টিঃ ॥ ২০ ॥ 

উচ্চপহবামে ষর্দি রহে অনুক্ষণ। 

তবুও না ছাড়ে নীচ- নীচত। আপন ॥ 

দেখনা গগনচর শকুন মক? 

শ্বশান্র শবে লক্ষ্য রাখন্ে কেরল॥ 



সালপককৎ | 

সংড়বরমিহ সর্বমসারং 

তেন হি শুন্য, ভবতি সসারং। 

কাংশ্যাজ্জাতে! ঘোরারাবঃ 

স্বর্সস্োচ্চৈর্নাদাভাবঃ ॥ ২১1 

বু গড়ম্বরযুত যে জন অসার। 

নাহি আড়ম্বর তার আছে যার সার॥ 
কাংন্য হ'তে ঘোর রব নিঃসরে যেমন। 
বর্ন হ'তে বল কতু হয় কি তেমন 

মদগ্রস্থপঠনান্লিত্যং 

মনে! ভবতি পুফলং | 
শরীরং পু তাংযাতি 

যথাস্থভোজাভোজনাত ॥ ২২ ॥ 

মন পু হয় নিত্য ন্ুপ্রন্থ পঠনে। 

শরীর যেষ্ন পুষ্ট স্থভোজাভে'জনে ৷ 

সক্ষারংজনধেস্তোয়ং 

সকলঙ্কঃ ক্ষপাকরঃ। 

সরোজঞ্চ সশৈবালং . 
কো মহন রোষবজ্জিতিঃ || ২৩ ॥| 

নিম্মল জলধিজল দেখ ক্ষারময়। 

শশান্কের আন্কে দেখ কলঙ্ক নিচয়।। 

শৈবালের সঙ্গে দেখ শতদল রয়। 

কোন্ মহা বস্ত ভবে দোধযুক্ত নয় ?. . 



নীতিশতাষ্টকৎ । 

রুষিতে হৃদয়ে বাকাং 

সরসং পরুষায়তে । 

জিহ্বায়াং পিত্তষ্টায়াং 

সিতাপি কট,কাঁয়তে ॥ ২৪ ॥ 

কষিত ষে চিত তাহে মধুর বচন.) 

বোধ হয় ঠিক যেন বিষের মতন।॥ 

পিত্তের প্রভাবে জিহ্বা হইলে দুষিত ॥ 
সুমধুর শর্করা লাগে তাহে তিত॥ 

কোমলং ভাষণং মন্যে 

ভিহ্বায়ীহি প্রয়োজনং 

যতোইস্যামস্থিসঞ্চায়ে। 

বিহিতে। ন বিরিঞিনা ॥ ২৫ ॥ 

সকলে প্রয়োগ করা মধুর বটন। 

ঘোধ হয় রসনার নিত্য প্রয়োজন ॥ 

সেই হেতু বিধি তায় (হয় অনুমান )। 
অস্থি সধগারণ বিনা করিল! নির্মাণ ॥ 

জনানাষনুরাগঃ স্যাৎ 

বর্ণোত্কর্ষে ন কেবল ॥ 

ত্বর্ণ[ভং কর্ণিকারং ঘ- 

নির্খন্ধং পরিভূয়তে ॥ ২৬ || 

কেবল রূপেই লোক লোকের আদর। 

না পায় কখন এই. অবনী ভিতর 

দেখ কর্ণিকার পুষ্প হ্থবর্ণবঃণ |” 

গন্ধ বিনা বল তার কে করে যতন।| 



সারপঞ্চকহ | 

শুরোছি কেশয়ী বাল্যাৎ 

বাল্যাচ্ছরৌ বৃকিপৌ । 
কুলবৃত্তংহছি জন্ত,নাং 

জায়তে সহ জন্মনা || ২৭ | 

বাল্য কাল হইতেই বলিষ্ঠ কেশরী। 

বাগ্য কাল হইতেই বলী ব্যাপ্র করী॥ 

নিজ নিজ-কুলক্রমাগত যে লক্ষণ। 

জন্মকাল হ'তে তাহ পাঞ্স জীবগণ ॥ 

হতঃ পাঠোহনিবিষ্টস্য 
ছুষ্টস্য হুর্গতং হতং । 

হতঞ্চ বর্ষণং পিন্ধা- 

বৃষরে কর্ষগং হতহং ॥ ২৮ ॥ 

নাহি ফল অন্যমনক্কের অধায়নে। 

দুর্গতিরে। নাহি ফল হয় ছুষ্ট জনে। 

বিফল জলধিজলে জল বরঘণ। 

উর ভূমিতে কৃষি বিফল যেমন ॥ 

অবিশ্বাসে বিষং সন্ধ্। 

স্বপ্নে চ শয়নং বিষং । 

বিষং কাব্য কঠোরস্য 

শক্তস্য বশ্যত। বিষং ॥ ২৯ |! 

তপ জপে গণেবিষ অবিশ্বাসী জন। 

অনিদ্রায় বিষ বোধ হয় যে শয়ন।॥। 

ফঠোর জনের কাছে কাব্য বিষময়। 
লমর্থের অধীনতা বিষ বোধ হয় ॥ 



নীতিশতাষ্$$কং । ১১ 

নিশায়ামমৃতং নিদ্রা 

তৃষায়ামমূতং জলং | 

ক্ষুধায়ামমূতৎ চান্নং 

সাধুস্বোপার্জিতং যদি ॥ ৩০ ॥ 

অমৃতের সম নিদ্রা ভূপ্রিলে নিশায়। 
অমুতের মত জল পিয়িলে তভৃষায়॥ 

অন্নও ক্ষুধার কালে যেমন অমৃত। 

হয়ে থাকে সছ্পায়ে যদি স্বোপাঁজ্জিত ॥ 

শোচে। মৃত্যুর্ন সত্যার্থং 
বিদ্যার্থংহি ব্যয়ে! ষথ। | 

প্রবাসে বন্থনেহশোচাঃ 

শোচ্যে! ন সফলঃ শরমঃ ॥ ৩১ ।। 

লতোর লাগিয়া মৃত্যু কভু শোচ্য নয়। 
শোচ্য নহে বিদ্যা লাগি হয় যেই ব্যয় ।। 
প্রধাসে নাহিক শোক ধনের আশাম্ন। 
সফল হইলে শ্রম কিবা শোক তায় ॥ 

পুশ্পে পুশ্পে ন সৌগন্ধং 
মাধুষ্যং ন ফলে ফলে। 

সজ্জনা বিরলা লোকে 
নপিনং ন জলে জলে ॥ ৩২ ॥ 

লিন যেমন নাহি রহে প্রতি জলে। 
মাধুরধ্য যেমন নাহি বহে প্রতি ফলে।। 
প্রতিপুশ্পে যেমন না রছে পরিমল ॥ 
তেমতি সাধুর বান নহে প্রতি স্থল ॥ 



১২ সারপঞ্চকং। 

ভুর্বলঃ স্ব্যতে যোছত্র 

প্রবলৈঃ সততং সছি। 

তটিনীধৌতমূলস্য 
প'দপস্য দশাৎ বজেত 1 ৩৩।। 

ছুর্বল যেজন যদি করে নিয়োজন। 

প্রবল সেবকে নিজ সেবার কারণ ॥ 

তবে সে পাদপমম দশ! ঘটে তার। 

তরঙিণী প্রবাহিনী মূলদেশে যার | 

কালে দত্তং হি যন্দানং 

তদদেব সফলং ভবেৎ। 

শসা প্রয়োজনা বৃষ্টিঃ 

শন্যনাশে হি নিক্ষলা 1 ৩৪ || 

দত্ত হুম যেই দান অভাব সময়। 

তাহাই সদাই ভবে সফল যে হয়॥। 

শল্য লাগি হয় যে বুষ্টির প্রয়োজন ।. 
শস্য নষ্ট হ'লে তাহা শুধু সকারণ ॥ 

রাজ্যমন্নাজকৎ নিন্দ্যং 

সৈন্যং নিন্দ্য মনায়কং 

অপ্রন্থনৎ বনৎ নিন্দ্যং 

মনোনিন্দ্যমনীশ্বরৎ 11. ৩৫ ২1 

নিন্দনীয় সেই দেশ বাঁজা নাহি যায়। 

অনায়ক হ'লে নৈন্য নিন্দা করি তায় ॥ 

'নিন্দনীষ্ক হনব অতি. অপ্রশ্থন বন। 

সেই মত্ত -নিন্দনীর় অনীশ্বর মন || 



নীতিশতাষ্টকৎ । ১৩ 

মূঢ়োহপি ভবতি প্রংজ্ঞ 

স্তাড়নৈঃপাঠিতো। যদি 

শৈলোহপি শোভতে শল্যেঃ 

প্রগাঢং কর্ষিতো যদ্দি ॥। ৩৬ || 

করাইলে অধ্যস্মন করিয়া তাঁড়ন। 
জ্ঞন্বান্ হ'তে পারে মুঢ় যেই জন || 

গাঢ় দূুপে করা যায় বদি করষণ। 

কঠিন শৈলও শোভে শস্যেতে যেমন 

রজকে! ছুদ্দিনৎ নিন্দে 

ভতান্থুং নিন্দেচ্চ দর্দ,রঃ 

ন্বামিনং শ্বিরিণী নিন্দেৎ 

সব্বং নিন্দেতত নিন্দকঃ ॥ ৩৭ ॥ 

রজক করয়ে নিন্দা ঘন বরষণে। 

দর্দর করয়ে নিন্দা তপন কিরণে || 

স্বাধীন! রমণী নিন্দে পতি আপনার । 

ভাবনন্দক নিন্দে নিখিল সংসার | 

ভাগ্যৎ কুপুরুযোনিনে- 

দেগহৎ নিন্দেৎ কুগেহিনী 

| কুনটশ্চত্ুরং নিন্দে 

দগ,রু নিন্দে কুশিষ্যকঃ ॥৩৮ ॥ 

কুগেহিনী করে নিন্দা! ভবনে আপন। 

ভাগ্যকেই করে নিন্দ। কাপুরুষ জন ॥ 

কুনট করয়ে নিন্ব। নগ্ন প্রাঙ্গণে । 

গুরুকেই করে নিন্দা কুশিষ্া ষেজন' ?. 



৪ সারপঞ্চকহ় । 

স্থান ভ্রষ্টো! বলী নষ্টঃ 

স্বস্থানে ছুর্বলোরলী 

প্রতীপগমনা মীন। 

বিকল। বজ্জলে গজাঃ ॥ ৩৯ ॥ 

স্বস্থানে রহিলে হয় দুর্বল (ও) প্রবল।॥ 

স্বানচ্যুত হ'লে হয় প্রেবল (ও ) ছুর্বল ॥ 

পড়িলে যে জলম্োতে গজ হয় ক্ষীণ । 

বিপরীত দিকে তার যায় দেখ মীন ॥ 

কাঞ্চনং রজতং বিস্তৎ 

বিভ্তং ভুমি গজাদিকং 

কিস্তে(তত সর্ব বিত্তেষু 

বিদ্যাবিত্তং বিশিষ্যতে ॥ ৪০ ॥ 

কাঞ্চন রজত ভবে প্রচপণিত ধন। 

ধন মধ্যে গণ! আরে। ভূম্যাদি বারণ ॥ 

সর্ব ধন হ'তে কিন্ত আদর বিদ্যার । 

বিদ্যাধন মহাধন তুল্য নাহি তার ॥ 

বিদ্যা রূপং কুকধপাঁণ।ং 

নির্ধনানাঞ্চ সা ধনং 

অনাথানাঞ্চ সা নাথঃ 

কিং ধনং বিদ্যয়! সমং || ৪১ ।। 

কুরূপের বধপ বিদ্যা! নির্ধনের ধন । 

ভনাথের নাথ বিদ্যা কিধন তেমন ? 



নীতিশতাষ্টকহ। ১৫ 

অনৃপ! ধরণী শৃন্তা 

নৌকাঃ শুন্য অস্কুবিকাঃ 

অবুক্ষা শরণী শূন্য 

সূভাঃ শৃন্তা অপ্ডিত13 ॥ ৪২1 

শুন প্রায় সে ভুভাগ রাজ! নাহি যায়। 

নাবিক বিহীন তরী গণি শূন্য প্রীয় || 

শরণীরে শূন্য গণি তরু নাহি যাছে। 

অপগ্ডিত হলে লভ। শুন্য গণি তাহে ॥ 

স্বভাবেনৈব সাধুঃ স্যাৎ 

সদুষ্ঠান তত্পরঃ 

তনোতি সৌরতং পুস্পং 

স্বভারেনৈব কাননে ॥/ ৪২।। 

স্বভাঁবে স্ুকাজ সাধু সততই করে। 

স্বভাবে কুঙ্ছম বনে সৌরভ বিতরে | 

প্বভাবেনৈব দুষ্টঃ স্যাৎ 

ক্রুর কর্ম! সব! ভূবি 

বিনৈব কারণং যন্ম' 

দশেজ্জীবান, ভূজঙ্গমঃ || ৪9 || 

শ্বভাবেই ভবে দুষ্ট ক্রুর কর্ম! হয় । 
অকারণ দংশে জীবে ভূজঙগ্গনিটয || *. 



৬ সারপক্ষক | 

অল্লানামপি জস্তুনাৎ 

সঙ্গতিমগলাত্মিক্র। 
ক্ষুদ্রাণাৎ মক্ষিকাণাংষ 

ন্মেলনান্মধুলভ্যতে || ৪৫ 1॥ 

ছুব্বলেরে। মেলে করে মঙ্গল বসতি ॥ 

মধু আহ্রয়ে দেখ মক্ষিকীসংহতি ॥। 

শিব্যাণাং বিনয়ে। রূপহ 

গুরো রূপং প্রসন্তা 

রাজভক্তিঃ প্রজা রূপং 

রাজরূপৎ স্থশাসনহৎ ॥ ৪৬ ।। 

নঅতায় শোভে শিষৰ প্রসাদে শিক্ষক 1 

বাজপ্ররেমে প্রজ। ন্যাধ্যশাসনে শাসক ॥ 

অতিথি বসল ধীব্রা 

স্থশীল। শ্রিয়বাদিনী 

পতিসেবা রত। নারী 

কুল লক্ষ্মীঃ প্রকীর্তিত) ॥ ৪৭ ॥ 

অতিথিবসল1 আর মধুর ভাষিণী ॥ 
নিরস্তর পতিসেবরত। যে কামিনী ॥ 

স্ুচরিত্রুতা আর ধীর! যেই হয় । 

কুললল্ী বলি তারে সর্বজনে কব ॥ 



নীতিশতাঁষউকছ। ১৭. 

ছুঃশীল! চঞ্চল! ঘোর। 

মুখর! কলহপ্রিয় 

পতিপুত্রাহিতা যা তু 

স| নারী কুলপাংশুল1 ॥ ৪৮॥ 

ছুঃশীল চঞ্চলা আর কলহকারিনী। 

নিরন্তর পতি পুত্র অহিত প্রার্থিনী॥ 

মুখর! ও ঘোররূপা যে রমণী হয়। 
কুল কলক্ষিনী বলি সবে তারে কয়॥ 

সগরিমিত্তে ধনং রক্ষেৎ 

প্রাণান্ রক্ষে্ধনৈরপি 

মানঞ্চ সরতং রক্ষেৎ 

প্রাণৈরপি ধনৈরপি ॥ ৪৯ ॥ 

স্ুকাষের লাগি সদা রক্ষা কর ধন। 

সে ধনেও কর বায় প্রাণের কারণ ॥ 

নাহি কিন্তু কিছু ভবে মানের সমান । 

ধন প্রাণ দিয়া তাই রক্ষা কর মান 

ন কেবলং মহাব্ংশঃ 

প্রন্থতিহিমহাত্মনাং 

জায়তে যন্সণিঃ সর্পী 

নুক্তা চ শুক্ভিনভ্তবা ॥:৫০ ॥ 

সুবংশেই হবে শুধু সাধুর উদয়। 

একথ। সতত ভবে সম্ভবত নয় ॥ 

মণির জনম দেখ বর্ণ হ/তে হুয়। 

শুক্তি হ'তে জন্মে পুনঃ মুরুতা নিচয় ॥ 



১৮" সারপঞ্চকৎ। 

নির্ব্বিধাদৎ ক্ষমৎ বস্তু 

কন্দরৈকে মুনিছয়ং 
রাজ্যদ্বয়ে সদ। যুদ্ধৎ 

ভবেত্, ভূপয়োদ্ যো ॥ ৫১ 

সক্ষম করিতে বাস ছুই মুনিবর । 
নির্বিবাঁদে সদ! এক গুহার ভিতর । 

কিন্তু ছুই রাজ্যে দেখ ছুই নরবর। 

কতই সংগ্রাম দৌোহে করে পরস্পর ॥ 

জায়তেহতিভয়াল্লোকে 

প্রায়শঃ পাহমোমহান্ 

নাবিকে। দীপ্তউপোতোষ 

দাঁলিঙ্গতি মহার্ণবৎ ॥ ৫২ | 

অতি ভয়ে দেখ যায় যখন তথন। 

অতি সাহসিক কাজ করে জীবগণ ॥ 

সিদ্ধমাঝে:পোতে যবে লাঁগে হুতাঁশন। 

নিতীক নাবিক করে দিষ্ধু আলিঙ্গন ॥ 

মোহাদৰ্বিষ্যতেহন্ত্র 

মূটেনাত্বগভেম্বরঃ 

ত্বগতো বাঁস হেতুর্য 

নূগেনান্যত্র মূগ্যতে ॥ ৫৩) 

আপন অস্তরগত ঈশে মুঢ়জন। 
মোহবশে দেশে দেশে করে অন্বেষণ । 

নাতীর সুবাস যথ। মৃগ ন। জানিয়)। 

মোতবঙে আসে পাশে বেডায় খজিয়া 1 



নীতিশতাষউটকৎ । ১৯ 

কাননে কাননাগ্সিঃ স্যা 

দ্বাড়বাগ্রিশ্চ সাগরে 

অতিক্রান্তো তু তাবশ্বী 
জীবস্য জঠবাগ্নিন। ॥ ৫৪ | 

বিষম বনাগ্নি জলে বনের ভিতর। 

ঘোর বাড়বাগ্সি জলে সাগর উপর ॥ 

তীব্রতায় এ দৌহায় করে কিন্তু জয়। 

জীবের জঠর অগ্নি সদ। জালাময় ॥ 

প্রাণ প্রয়োঙ্নং ভোজ্যং 

ভোজ্যচিন্তা ভয়ঙ্বরী 

হু্ষরং কুরুতে কার্যযং 

মানব স্তৎ প্রণোদিত? ॥ ৫৫ ॥ 

জীবনধারণ লাগি ভোজ্য প্রয়োজন । ' 

ভোজ্য লাগি চিন্তা ভবে বড়ই ভীষণ ॥ 

সেই চিন্তা প্রণোদিত হ'য়ে জনগণ । 

কতই দুষ্কর কার্ধ্য করিছে সাধন ॥ 

আরোহ্ডুধরং কোব। 

কোঁব! সিন্ধুদরং বিশেৎ 

পল্লগং ধারয়েৎ ফোব। 
ব্রজেৎ কোবা রথঙ্গনং | ৫৬1 

আরোহণ করে কেহ পর্বত শিখর | 
কেহ ব৷ প্রবেশে গিয়া সাগর ভিতর ॥ 

কেহব! ধরিয়া করে পন্নগ খেলায় । 

কেহবা করিতে রণ রণস্থলে যায় ॥ * 



০ সারপঞ্চকহ। 

রণবীরে। রণে জেতা 

সভায়াং পণ্ডিতে৷ জয়ী 

ইন্রিয়েমু জয়ী যন্ত 
সোহসৌ বিশ্বজয়ী ভবে ॥ ৫৭ ॥ 

বীরবর করে জয় দেখ কত রণ। 

সভ1 জয় করে কত ন্বুপত্ডিতজন ॥ 

কিন্ত ষেইজন জিনে ইন্্রিয়ে আাপন। 

বিশ্বজয়ী বলি তারে করি যে গণন ॥ 

সত্যপিরিপু সঞ্চারে 

ধৈর্য্যংধত্তে সতাং মনঃ 

যাদসাং খেলনাদয্ 

দক্ষুব্ধমুদধের্জলং || ৫৮ ॥ 

প্বব্যাপারে রত যদি রহে রিপুগণ। 

তবুও বিচল তাছে নহে ধীরজন ॥ 

সাগর সলিল কভু না! হয চঞ্চল। 

খেলায় যখন তাহে জলজন্তদল ॥ 

স্থলে নষ্টো ভবেন্ীনে! 

জলেনষ্টে৷ মহাগজঃ 

গোষ্টেচ নৃপতি নষ্টো 

গোপোনষ্ে। বৃপাসনে ॥ ৫৯ ॥ 

ইতবুদ্ধি হয় মীন গড়ে বদি স্থলে । 

হতবুদ্ধি হয় গজ পড়ে যাঁদ জলে ॥ 

হতবুদ্ধি হয় গোঁপ বদি বৃপ।নে। 

নুপতিও হতবৃদ্ধি গোষ্টে গ্বোচারণে ॥ 



নীতিশতাঁষ্টকৎ। ২১ 

পশৃনাম্ ভোজনে চিন্ত। 

শিশৃনাম্ ক্রীড়নে যথ! 
আরোগ্য রোগিনাম্ চিত 

যোগিনাম্ জগদীশ্বরে || ৬০ || 

আরোগ্যে রোগীর চিন্তা পশুর ভোজনে 

যোগীর ঈশ্বরে চিন্তা শিশুর ক্রীড়নে 

স্্রী-হীনঃ পুরুষঃ শোচ্যোহু 

নলিনীকোমলো যথ। 

বিধবা রফণী শোচেযা 

বিনল! নলিনী যথ1|1 ৬১।। 

শোচনীয় হয় লোক হইলে স্ত্রী-হীন, 
শোচনীয় বথা নাল বিহনে নলিন। 

নারী ও পুরুষ বিন! শোচ্য অতিশয়, 

শোচ্য যথা নালহীন নীল কুবলয় । 

মেরুস্যান্সেদিনীব্বপং 

মেরুরূপং ভবেত্ৃরঃ 

পত্রাণি চ তরোর্প 

মীশ্বর সর্বরূপকঃ ।। ৬২ ॥ 

মেদিনীর রূপ সম যতেক ভূধর, 
ধরের রূপ পুন পাদপ নিকর। ভূ পৃ লট - 29. 

পাদপগণের পত্র রূপের সমান, ৰ 
ঈশ্বরের রূপে কিন্তু নবে রূপবান্। 2১১৮৮ 

৮৮1৯৯1৮৮০ 



এ সারপঞ্চকৎ। 

জলস্য জলজং ভূষ! 

বনভূষা বনম্পতিঃ 
সভায়াঃ পণ্ডিতে। ভূষ। 

কুলতূষা স্থননদনঃ ॥ ৬৩ ॥ 

মনোহর মরদিজ জলের ভূষণ। 

বনের ভূষণ দীর্ঘ বনস্পতিগণ ॥ 

সুপুত্রে তেমতি গণি কুলের ভূষণ । 

সভার ভূষণ সদা সুপগ্ডিতজন। 

সংপুত্রঃ সদৃশী ভার্য্যা 
সুভ্রাত! বুধবাদ্ধবঃ 

ঘশঃ সৌভাগ্য মারোগ্যং 
নান্পয়াঃ জুকৃতেঃ ফলং ॥ ৬৪ || 

গুণবান্ পুত্র আর জ্ঞানী মিত্রবর । 
মনোমত ভার্ধ্যা আর সাধু সহোদর ॥ 

সুনাম মৌভাগ্য আর নীরোগ শরীর । 
নিশ্চয় এসব ফল বহু নুকৃতির ॥ 

ভূত্যোহুপত্যৎ ধনং ধান্ং 

ভার্ষ্যা চ পরিচার্রিক। 

পিতরৌ দৈবতে যন 

গেছে তপ্য সদা স্ুখং ॥ ৬৫ || 

পুত্র যাঁর ভৃত্যমম ধান্ত যার ধন, 

গৃছিনী বশেতে যাঁর দাসীর মতন। 
ইষ্ট দেব দেবীসম পিত মাতা যার, 

নিত্য স্স্থান মরি ভবন তাহার। 



নীতিশতাষ্টকৎ । ২৩ 

ভোজ্যাভাবে বৃতুক্ষাতি 

দাঁনশক্তি রবৈভবে 
জড়তাঁয়াং যশোলিপ্দা 

নালার। হুস্কৃতে ফলত || ৬৬ || 

ক্ুধা আছে খাদ্য নাই করিতে ভোঁজন। 

দানশক্তি আছে কিন্ত নাহি কিছু ধন ॥ 

কর্মে অনাশক্তি কিন্ত শের বাসনা ॥ 

বহু পাপ ফল বলি করি যে গণনা ॥ 

মানবে মানবোলে।কে 

বিদ্যয়ালক্কৃতো যদ্দি 

কোলম্বকে। ভবেদ্বীণ। 

তন্ত্রিভিঃ সংগতো যদি || ৬৭ ॥ 

বিদ্যাযুক্ত হলে নরে নর বল। যাঁয়। 

কোলম্বকে বলি বীণা তন্্রী দিলে তায় ॥ 

সিংহঃশুরো বৃক£শুরে। 

ন ভেদে বুক সিংহয়োঃ 

করি কুস্ত বিদরেতু 

সিংহঃ সিংহে বৃকোবৃকঃ !। ৬৮ | 

কেশরী যেমন শূর ব্যান্র ও তেমন। 

বান্তঃ প্রভেদ কিছু না করি দর্শন ॥ 
তাহাদের পরিচয় মিলে কিন্তু তবে।, 
করি কুম্ত বিধারণ প্রয়োজন যবে ॥ 



১৪ সারপঞ্চক। 

সাধুষু বর্ততে চিত্ত! 

বর্ততে তস্করেষপি 

একাতু ভূবি পারব 

মপরা ছুঃমৃহং বিষং || ৬৯ || 

সাধুর হৃদয়ে সদা চিন্তা করে বাস। 

চিন্ত। করে বাস পুন তঙ্করের পাশ ॥ 

সাধুর ুচিন্ত| কিন্তু পীরুষ ভুবনে । 
তক্করের চিন্তা রত বিষ বরষণে | 

নাস্তি দান সম ধর্ম 

নাস্তি ধর্ম সম়ঃ সুহৃত 

নান্তি ক্রোধ মঃ শত্রে 

ন্ণস্তি মাত সমোগুরুঃ |॥ ৭০ ॥ 

দান সম ধন্ম নাহি, বন্ধু ধর্ম সম। 

ক্রোধ সম শত্র নাহি” গুরু মাতৃদম ॥ 

লঙ্কায়াং স্থলভং স্বর্ণ 

রত্বানি চ হিমাচলে 

তাগ্যত্ত স্থলভং পুংসাং 

যত্র তত্রৈৰ ভূতলে ॥ ৭১ ॥ 

সুবর্ণ সুলভ অভি লঙ্কার ভিতরে । 
স্থলভ রতনচয় হিষগিরিবরে ॥ 

পুরুষের ভাগ্য কিন্ত বথায় তথায়। 
সদাই সুলভ এই নিথিল ধরায় ॥ 



নীতিশতাষ্টকহ। ২৫ 

পরেশত্বং হি লোকান। 

মাস্সেশ্রতয়া মিতং 

সম্পৃ্ণাত্বেশ্বর স্বাদ 

দাশ্বরো জগদীশ্বরঃ || ৭২ || 

তই হইবে লোক প্রভূ আপনার, 

ততই হইবে লোকে প্রভূত তাহার । 

পূর্ণরূপে প্রভু যাই নিজের উপর, 
তাই সে ঈশ্বর আজি জগৎ ঈশ্বর । 

মধুরং রমণীগানং 

মধুরং পিককুজিতং 

তাভ্যান্ত মধুরৎ সাধো 
রার্তপ্রবোধনং বচঃ ৭৩ ॥ 

রমণীর গান গুনি জুড়ায় শ্রবণ, 
জুড়ায় শ্রবণ শুনি কোকিল-কুজন, 

মিষ্টতাঁয় এ দৌহায় করে কিন্তু জয়, 

কাতরে প্রবোধবাক্য সাধু যাহা কর । 

মুকুটে মৌক্তিকং মঞ্জু 
প্রস্থনে হিমবিন্ববঃ 

পরার্ডিজাশ্রবিন্দৃস্ত 

তেভ্যোমঞ্জুঃ সদক্ষণি ॥ ৭৪ ॥ 

নৃপতি মুকুটে মুক্তা অতি মনোহর, 

মনোহর হিমবিন্দু প্রস্থন উপর, 

চারুতায় এ দৌহায় করে'কিন্তু জয়, 
পরহ্ঃথে সাধুচক্ষে অশ্বিন বয় 

৩ 



এ সারপঞ্ষকহ । 

বন্তৎ বিফলং পুষ্পং 

রত্ুং রত্বাকরপ্য চ 

অবুদ্ধেবিফল! বিদ্য। 

ভীতস্য বিফলৎ বলং ॥ ৭৫ || 

কাননে কুসুম ফুটে কেবল বিফলে, 

বৃথায় বিরাজে বত্ব রত্রাকরতলে, 

অবুদ্ধিজনেয় বিদ্যা বিফল কেবল, 

ভীরুর রহিলে বল তাহে কিবা ফল। 

নির্বৈরো! নিরহঙ্কার: 

সর্ববভূতহিতে রতঃ 

ধর্মাত্ব। প্ডিতো। যোহসৌ 
সাধুরেব প্রকীত্তিতঃ ॥ ৭৬ ॥ 

বৈরভাঁর নাহি ধার নাহি অহঙ্কার, 

সর্বজীবহিতব্রতে রত চিত যার, 

'ধাম্মিক যে জন আর পরম পণ্ডিত, 

সেজন সঙ্জন বলি ভূবনে বিদ্বিত। 

গতিরেব গতিঃ স্ত্রীণাং 
লতানাং পাদপোগতিঃ 

সরোজানাং গতিস্র্ধ্যঃ 

পরিতাং সাগরো গতি ॥ ৭৭ || 

সরৌজের গতি হৃর্ধায গাদপ লতার, 

লিন্ধ সরিতের গতি পতি প্রনদার 



নীতিশতাষকৎ। ২৭ 
বিদ্য। বিশ্বেশ্বরে ভক্তিঃ 

সৌহার্দং শক্রমিত্ররোঃ 
সতাং পিত্রোঃ সপধ্যাচ 

নিত্যান্তে তানি সজ্জনে ॥ ৭৮ | 

'বদ্দা আর অন্থুরাগ বিশ্বের ঈশ্বরে, 
অতি ভালবাস। শক্র স্বজন উপরে, 
জনক জননী সেবা সত্যসস্তাষণ, 
এমব গুণেতে নিতা ভূষিত সুজন। 

বাসোন সর্বদ! শ্রেয়া 

নাশ্রয়ে মহতাঁমপি 

নহি বৃক্ষতলে বৃক্ষঃ 

সম্পূর্ণ বদ্ধতে কচিৎ || ৭৯ ॥ 

হ'লেও মহৎ জন আশয়ে তাহার, 

সতত উচিত নহে নিবাস তোমার । 
এক তরুতলে যদি অন্ত তরু রধ, 
দেখ পূর্ণরূপে তাহ! বদ্ধিত না হয়। 

বিপদ্ধ্াকুলিতে দেশে 
ব্যাকুলোন ভবেছধঃ 

বাতেন চঞ্চলঃসিন্ধু 

নণচলন্তজ্জলস্থিতঃ || ৮০ || 
যে বিপর্দে বিচলিত সমগ্র প্রদেশ, 
জ্ঞানীর নাহিক তাঁয় বিচলতালেশ, 
প্রভ্নবলে যবে সিন্ধু টলমল, 
বিরাজে ভূধর তাঁর অচল অটল। 



সারপঞ্ককৎ। 

ন তথা ছুঃখদং নূণাং 

কিঞ্চিদস্তি মহীতলে 

বিগতং যৎ সুখং তস্ত 

হুঃখে সংস্মরণৎ যথা || ৮১ 

কষ্টকর ভবে. আর কি আছে তেমন, 

ছুঃখকালে গতন্থথ স্মরণ যেমন। 

বাঁলানাঁং বালকে। বন্ধু 

ধুনাঞ্চ যুবক স্তথা 

বুদ্ধানাং বান্ধবো বৃদ্ধঃ 

সাধবঃ সব্ববান্ধবাঃ || ৮২। 

বালকের বন্ধু সদা বালক যে জন, 

যুবকেয় সহ হয় যুবার মিলন, 

বুদ্ধের সহিত সদ মিলে বুদ্ধ জন, 

সর্বজন সহ কিন্তু সাধুর মিলন। 

স্বামিনা শোভতে নারী 

শশিন! শর্বরী যথ! 

জ্ঞানেন শোভতে বিদা 

বৃপেণ বস্থুধা যথা 1৮৩। 

শশী সহবাসে যথা শোঁভে নিশিথিনী, 
তেমনি পতির সহ শোভে সীমস্তিনী, 

ভ্রানের সহিত বিদ্যা শোভয়ে তেমন, 

ধরাপতি মহ ধরা শোঁভয়ে যেমন। 



নীতিশতাষ্টকৎ। ২১ 

পাঠিতে। বহুধত্রেন 

জড়ো ন পণ্ডিতায়তে 

তাড়িততো ব্হযত্রেন 

থরো। ন তুরগায়তে || ৮৪ ॥ 

করাইলে মবতনে সদ! অধায়ন, 

ভ্'নবান নাহি হয় মূ যেই জন, 
গরতিদিন কথাঘাতে করিলে তাড়ন, 

ন! শিখে গর্দভ তবু অশ্বের গমন । 

সেবিতো বনুধত্রেন 

ঢঞ্জে। ন সজ্জনায়তে 

লাজিহো বনুবত্রেন 

কাকে ন্ কোকিলায়ছে ॥ ৮৫1; 

বশ সেবা করিলেও করিয়। বত, 

তব নাহি হর শিষ্ট দুষ্ট যেই জন, 

যেমন বতন করি করিলে লালন, 

তবুও না শিখে কাক (কাঁকিলকুজন্: 

বদমত্রাবশ্যক্যং বস্য 

বিধাত্রা বিহিতৎ হি তৎ 
দীর্ঘলোম1 ভবে পশ্য 

শীতদেশেবু লোমশ? ॥ ৮৬ ॥ 

যেখানে হখন যাহ? যার প্রয়োজন, 

বিধির বিধান তায় দেখহ কেমন, 
শীতল দেশেতে বেই মেষের আল, 
দেখহ তাহার লোম কত দীর্ঘ হয়। 



সারপঞ্চকচ। 

ক্ষীরঞ্চ শুনয়োম্ণতুঃ 
পশ্ঠ যত্রেন সঞ্চিতং 
পোষিতুং তনয়ং বাল্যে 

প্রাগেব তস্য জন্মনহ || ৮৭ ॥ 

না জন্মিতে শিশু দেখ স্তনেতে মাতার, 

পোষণের তরে তার হদ্ধের সঞ্চার । 

নকদ। তস্করঃ সাধু 

ন”কদ। পণ্ডিতে! ধনী 

ন কদা নির্ধনে। ধন্য 

ন+ কদ। ভূপতিঃ সুখী || ৮৮ || 

কখন কি হয় সাধু তস্কর যে জন, 

হয় কি পগ্ডিত জন ধনী কদাচন, 

হয় কি দরিদ্র কভু প্রশংসা ভাজন, 

সম্ভব ভূপতি ভাগ্যে স্থখকি কখন। 

কুপিতাসৌ চিত্তিতং ন 
যেন পুত্র্য মঙ্গলং 

পুত্রোহপি স্যাৎ্ কুপুত্রোইসৌ 
যোন পিত্রোর্বশেস্িতঃ ॥ ৮৯ ।। 

স্বপুত্রের শুভ চিন্তা না করে যে জন, 

কুপিতা বলিয় তারে করি যে গণন, 

সে পুত্রেও কুপুত্র বলিয়। মনে হয়, 

জনকজননীবশে ষে পুত্র না রয় । 



নীতিশতাষটকৎ। ৩১ 

ভূপালনক্ষম। ভূপ! 

গোপা গোপালনক্ষমাঃ 
সমমেব প্রশস্যান্তে 

কষকাশ্চ কৃষীক্ষমাঃ ॥ ৯৭ || 

তূপালন ধম্মে অতি পটু থে ভূপাল, 
গোপালনধর্মে অতি পটু যে গোপাল, 
কুষীকর্ম্ে পটু অতি কৃষক যে জন, 

সমরূপে সবে তারা প্রশংলাভাজন। 

ব্যাকুলো ন তবেন্ম,ঢ 

স্তত্বজিজ্ঞাসয় চিৎ, 

বন্ধযাং ন বাঁধতে নুনং 

স্ুতোত্পাদনবেদন। ॥ ৯১ || 

ঈশতত্ব বুঝিবার ইচ্ছায় কখন, 
ব্যাকুল ন! হয় ভবে মুটুজনগণ । 

বিধির বিধানে বন্ধ্যা হয় যে ললনা, 

সেকি জানে কেমন লে প্রসববেদন1। 

প্রভৃতবলসম্পন্নাঃ 

* শূরাঃ স্থন্দরদর্শনাঃ 

ন শোভন্তে পরাধীন! 

আলানেযু যথা গজাঃ ॥ ৯২ ॥ 

রহিলেও কাধে বহু বলের সঞ্চার, 

হ'লেও সাহসী আর সুন্দর আকার, 

শোভা নাহি পায় লোক পরাধীনতার, 

আলানে শৃঙ্খলে বাঁধ! গজরাজপ্রায় । 



সারপঞ্চকহ। 

কুমন্ত্রেরপি ছুষ্টানাং 

বিমুগ্ধোন ভবেৎ সুধীঃ 

গজৈরালোভ্যমানোহগি 

নাঁবিলঃ স্যান্মহাহাদঃ ॥ ৯৩ || 

কুমন্ত্রণ। দেয় যদি সদ! ছুষ্টগণ, 

বিমুধ না হয় সুধী জন মন, 

গজে বদি করে মহাহ্দ আন্দেলন 

না! হয় তাহাঁর জল আবিল কখন । 

বৃদ্ধাচ বিদ্যয়া হীনে। 

হীনশ্চাপি ধনেন ষঃ 

মানবেবু ন গণ্যোহসৌ 

জীবন্নপি ন জীবতি ॥ ৪৪ | 

বৃদ্ধি বিদ্যা নাহি যাঁর শাহি যাঁর ধন, 

অগণ্য সে ভবে তার জীবন!ই)মরণ। 

বিদ্যা নোদরবুভিঃস্যাঁৎ 

সা তু যা দশিতেশ্বরা 

নোচ্যতে হি সরিৎ খাতং 

বা নিন্কুপ্রাপিকাতু সা ৭৫ ॥ 

ঈশজ্ঞীন হয় যাঁর বিদ্য! বলি তায়। 

আর আর বিদ্য। শুধু জীবন উপায় ॥ 
নদী বলি তায় যাহা সাগরে মিলায়। 

অন্য জলাশয় খ্যাত খাত এ আখ্যায় ॥ 



নীতিশতাষ্টকৎ। ৩৩ 

হীনোহপ্যবমতোহত্যর্থং 

প্রাতকারপরোভবেৎ 

রজোহি ম্যাৎ শিরোস্পর্শি 

পাদাঘাতপ্রদার়িনঃ ॥| ৯৬ || 

হীন জন(ও) ক'রে থাকে প্রতিশোধ দান, 

করে বদি ফেহ তার অপমান। 

পদ্াঘাতে কর তুমি ধূলিরে তাড়”ঃ 

ধূলীও করিবে তব শিরে আক্রমণ । 

চিন্তি তাঁনাঁৎ কুতঃ স্বাস্থ্যং 

সালস্যানাং কুতঃ স্ুথং 

নাস্তিকানাং কুতঃ শাস্তিঃ 

কুঃ ক্ষান্তিশ্চ কোপিনাং ॥ ৯৭ ॥ 

চিন্তিতের স্বাস্থ্য কোথা নাস্তিকের শাস্তি ॥ 
অলসের স্খ কোথা ক্রোধিতের ক্ষান্ত ॥ 

মুকতাতি প্রশংসায়াং 

কুৎ্সায়াং বাবদূকতা 

পরস্যেয়ং হি ছুষ্টানাং 

রীতিঃ প্রকৃতিসস্তব! ॥ ৯৮ ॥ 

স্বভাবতঃ মুক খল পরপ্রশংসায়, 

হ্বভাবতঃ বাগী পুন; পনের নিন্দায় ॥ 



৩৬ সারপঞ্চকহ। 

উগ্রোহপি স্যাৎ প্রশান্তোহন্মিন্ 

লোকে লোকোহি বার্ধকে 

প্রকানালোকনীয়ে। য 

দিনান্তে স্যান্দিবাকরঃ ॥১০৫। 

উগ্রলোক(ও) শান্ত হয় বুদ্ধ অবস্থায় । 

সঙ্জদশন রবি দেখহ সন্ধ্যায় ॥ 

ধনক্ষয়ে ধনী শীণে। 

বীরশ্চ বিক্রমক্ষয়ে 

ক্ষপাক্ষয়ে শশী শীর্ণ 

জলানি জলদক্ষয়ে ॥ ১০৬ || 

ধনক্ষয় হ'লে পরে ধনী শীর্ণ হয়। 

বীর শর্ণ হন্প হ'লে বিক্রমের ক্ষয় ॥ 

নিশাক্ষয় হলে শীর্ণ হয় শশধর । 

জলাশয় শীর্ণ যবে শীর্ণ জলধর ॥ 

গুণানাং ব্যত্যয়োন স্য। 

দ্ব্যাণাং নামব্যতায়ে 

বিষং চেঘদ পীয্ষং 
ন বিষং সথরসায়তে ॥ ১০৭ ।। 

কর যদি তুমি কারো নামের ব্যতায়, 

গুণের ব্যত্যয় তার তাহাতে কি হয়? 

গরলে পীষ্ষ বলি যদি কেহ কয়, 
গরল গরলি) খাঁকে স্তরস নম! হয় । 



মায়াকুণ্তং ৩৭ 

উত্তম। শৌভতে বিদ্যা 

চরিত্রে নীতিমার্জিতে 

শরং২সম্মাঞ্জিতাকাশে 

সম্পূর্ণেন্দুকল। যথা ॥ ১০৮ || 

স্বনীতিমার্ভধিত যদি সুচরিত্র হয়, 

তাহাতে উত্তম বিদ্যা বড়ই শোভয়, 
পূর্ণশশধররেখী। যথা শোভা পায়, 

শরৎতমাঙ্জিত নীল আকাশের গায়। 

সমাপ্তহ। 

মায়াকুণ্তৎ। 

রে রে মানব জিতধনতৃষ্ণঃ 

সততং চিত্তে চিত্ত কৃষ্ণং 

ক্ষ্ণোনুনং করুণাসিন্ধুঃ 

কষ্াদন্যঃ কম্তে বন্ধুঃ ॥ ১1 

পরিহবি ধনচিস্তা শুন ওহে নর, 

শ্রীকফ্ণের চিন্তা চিন্তে কর নিরস্তর, 

কুষই ধরণীমাবে কৃপা পারাবার, 

কষ তিন্ন অন্য বন্ধু কে আছে তোমার । 

৪ 



১৩৮, সারপঞ্চকৎ । 

কষ্জো ভ্রাতা জনিতা মাতা 

বুদ্ধিঃসিদ্ধিঃ সম্পৎপাত। 

চিত্ত! চিন্ত্যঃ কাম্যঃ কামঃ 

সর্বস্যাসৌ প্রাণারামঃ ॥ ২ 

সোঁদর কৃষ্ণই রুষ্ণ জননী জনক, 
ৃদ্ধি সিদ্ধি ধন রুষ্ণ কৃষ্ণইীলক, 
চিন্তা, চিন্তনীয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কাম্য, কাম, 
বিশ্বস্থহিমাবে কৃষ্ণ সর্বপ্রাণারায় ॥ 

কামঃ কিন্তে পরধন্রত্ুৎ 

জেতুতত্বজয়ে যোজয় যত্বং 

আত্মজয়াদযল্লদ্ধমমূল্যং 

কৃষ্ণধনং তত্কেন ন তুল্যং ॥ ৩ 

পরধনরত্বজয়ে কেন কর মন ? 

স্বজয়ে সতত ভাই করহ যতন । 
আত্মজয় হ'লে লাভ হবে কৃষ্ণধন, 

জ্লাতুল এ ভবমাঝে অমুল্যরতন। 

বাগ্ছসি চেত্বং পাপাজ্রাণৎ 

তৎ কুর কৃঞ্চে ধ্যানং জানং 

জীবানাং সহি মোক্ষবিধাতা 
তনম্মাদনাঃ কম্তে করাত ॥ ৪ ॥ 

নাঁশিতে কলুষরাশি আছে যদি মন . 

ধ্যান জ্ঞান কৃষ্ণপদে কর ষমর্পণ, 

ক্লষই জীবের ভবে গতি মুক্কিদাতা। 

রু ভিন্ন'কে তৌমার আছে অন্য ত্রাতা 



 মায়াকুণ্ডচ। ৩৯ 

তন্নাম স্থখং খলু সংসারে 

নৌশ্চরণৎ ভবপারাবারে 
তম্মানতজ তং সর্বমনিতাং .. 

 বিস্তং হিত্বশ্রয় তং নিত্যং | ৫ | 

স্থমিষ্ট কষ্ণের নাম হৃথ এ সংমারে, 

চরণ তাহার তরী ভব পারাবারে। 

অনিত্য বিভব সব তেয়াগিয়। তাই, 
নিত্যধন কৃ তুমি সার কর তাই'। 

দৈন্যং পুণ্যং শৌর্্যং বীর্য্যং 
স্নানং দানং মহিমা! ধৈর্য 

মুরহরবর্জৎ যদ্ধি তৎকার্য্যং 
সর্বমকারণমিদমবধাধ্যহ ॥ ৬ 

পবিত্রত। মরলত। দীনত। ধীরতা, 

সান দান জপ যজ্ঞ শূরতা বীরতা॥ 

অকারণ কষ্ণার্চন বিনা! এ সকল, 

কৃষ্ঃপ্রেম নাহি যাঁছে তাহে কিবা ফল। 

যাবদদ,রে তিষ্ঠতি মরণৎ 

চিন্তয় তাঁবন্মাধবচরণং 

'জীর্ণে দেহে. যতচ্ছরণং 

দীপ্ডে তবনে বাপীখননহ ॥ ৭1. 

! স্পা 

যখন দুরেতে তর আছয়ে মরণ। 

তখনি করহ চিন্ত! হরির চর্ণ, 

জরাজীর্ণ হ'য়ে কর] তাহার সাধন, 

দে কেবল দীঘি কাট! জলিলে ভবন॥. 



)৮ সারপঞ্চকৎ । 

শশধরভাস্করদিকৃপতিবর্থাঃ 

সপ্তরসাতলধরণীন্বর্গীঃ 

যন্মায়! তং স্মরমতিমায়ং 

চিন্তয় চেতস্যজমনপায়ং ॥ ৮ || 

দিনকর শশী স্বর্গ ধরণীমগ্ডল, 

দশদিক্পতি আর সণ্তরসাতল, 
এসব ধাহার মায়! অনাদি অমর, 

মারাতীত সেই কৃষ্ণ স্মর নিরস্তর ৷ 

গেছে গহনে দেশ বিদেশে 

ভূষণে বনে স্বীয় বিশেষে 
সর্ধন্রান্মিন্ তন্ত স্থানং 

ক্রিয়তামিখং চিত্তে জ্ঞানং ॥ ৯।। 

স্বদেশে বিদেশে কিন্বা ভবনে গহনে,, 

স্বীয় অবয়বে কিনব! ভূষণে বসনে, 
সব্ধবত্র সমানভাবে তার অবস্থান, 

চিত্তে থাকে যেন সদা এই তত্বজ্ঞান। 

বিভ্তাজবনে সন্নবিরাগঃ 

ক্রীড়তি যন্তে মানসনাগঃ 

২মনুতে ন্বংনূনমতন্ত্র 

বিদ্ধিতদসুশমচ্যুতমন্ত্রং ॥ ১০ || 

বিভব নলিন বনে অতি সুখ মনে, 

ধে তব মানসকরি নিরত ভ্রমণে, 

আপন! গণিছে যেই সদাই স্বতন্ত্র, 

তাহার অঙ্কুশ শুধু মুরহরমন্ত্র। 



মায়াকুণ্ং। ৬১ 

কাস্তাকাঞ্চনধরণীভোগই 

স্যাদিহলোকে ক্ষ,টতর রোঁগঃ 

কাজদি মোক্ষং তন্মাচ্চেত্বং 

ভেষজমাহর মুরহরতত্বং ॥ ১১ | 

কামিনী কাঁঞ্চন আর ধরণী সম্ভোগ, 

ঘেরেছে সংসাঁরে নরে এ বিষম রোগ, 

এ রোগ হইতে ঘদি চাঁহ পরিত্রাণ, 

মুরহর তত্বৌষধ করহ সন্ধান । 

শ্রবণবিলোচনবৃত্তয ভিভঙ্গং 

জাতং জরয়া কাতরমঙ্গং 

শক্রশরাসনসমম তিবন্রুং 

তদপি ন পশ্যসি মায়াচক্রং ॥ ১২ ॥ 

নেত্র হ'ল দৃষ্টিহীন শ্রবণ বধির, 

জরায় কাতর তব হইল শরীর, 

শক্রধনু সম ভাই হুইয়াছ বক্র, 

তবু না বু তে পার মায়!র কুচক্র। 

জুটকপটলবিমগ্ডতং মুণ্ডং 
করধৃতভীষণশাসনদ্জং 

দৃষ্ট1 নিকটং বিকটং কালং 
পুষাদি কিমিতি ত্বং ভ্রমজালং || ১৩ 

জটাজুটবিমগ্ডিত বিকটআকার, 
ভীষণ শাসনদও করেতে'যাহার, 

ক্রক্সেই নিকটে তব আসিতেছে যম, 

তবু না ছাড়িছ কেন মায় মোহ ভ্রম" 



সারপঞক্কহ 

ত্যক্ত। তুর্ণৎ মমতাং গেহে 
ধনজনযৌবনজীবনদেহে 
চিন্তয় কৃষ্ণং চিত্তেন ত্বং 

তন্মিন্নপ্পর্য্য সর্বমমত্বৎ || ১৪ ॥ 

তরুণত। ধন জন জীবন. দেহের, 

ছাড়িয়া মমতা আর আপন গেহের, 

ত্বরায় করহে কৃষ্থে হৃদয়ে স্মরণ, 

কষ্ণেই মমত। সব করহ অর্পণ। 

পৃজয় যাঁজনধজনে কৃষ্ণৎ 

সংন্মর জাগরশয়নে কৃষ্ণং 

ভাবয় হৃদয়ে সততং কৃষ্তং 

পশ্য হখিলে বিততহ কৃষ্ণং || ১৫ ॥ 

কৃষ্ণের হে) করহ পুজ। ঘজন জনে, 

কৃষ্ণের (ই) করহ ধ্যান নিদ্রা জাগরণে, 

কষ্তকেই ভাব সদ হৃদয়ে তোমার, 

কষ্ণময় হের ভাই সকল সংসার । 

কলকলসম্কুলতরলতরঙ্গ 

নিখিলভুবনজনভবভয়ভঙ্গ। 

গঙ্গা যত্পদ্ক মলাজ্জাত। | 

নান্তি ততঃ খলু মজলদাঁতা | ১৬ ॥ 

কল কলসমাকুলতর»মালিনী, 

পরম মঙ্গলময়ী ত্রিপোকতারিণী, 

উপজিল হেন গল শ্রীপর্ে যাহার, ... 

তার সম গুভদাত। পে আছ তোমার ৭: 



কৃষ্তাফকৎ। ৪৩ 

কোটিনুধাকরনিদকবদনং 
কুন্দকদগ্থকশুনাররদনং 
ভাবয় নিত্যং তমভব্দমনং 

নবভবদম্ুজসন্নিভকমনং ॥ ১৭ ॥ 

কুন্দ কুম্থমের সম যাহার রদ্ন, 
কোটি সুধাকর জিনি ধাহার বদন, 
স্মর ভাই নব ঘন সমান সুন্দর, 
অমঙ্গলহর সেই কৃষ্ে নিরন্তর। 

সমাপ্তং 

কুষ্তাউকৎ। 

কৃঞ্ণ কপাময় মুরনরকারে 
নটবর নাবিক ভবজলপারে 

হৃদি মে তিষ্ঠতি বহু মৃদত্বং 
তেন ন জানে তব গুণতত্বং ॥ ১ ॥ 

হে কৃষ্ণ করুণাময় মুরনরকারি, 
নটবর ভবনীরে পারের কাগ্ডারী, 
ঘোর মুঢ়তায় পুর্ণ হৃদয় আমার, 

আমি কি জানিব প্রতু স্বরূপ তোমার । 

নিখিলজনানাং ত্বমসি ভ্রাতা 

ত্বমসি সুরেশ্বর বিশ্ববিধাতা 

'যামি শরণমিহ তব চরণাস্তে 

সজলজলদনিভনীলিমকাস্তে ॥ ২ ॥ 

চরাচর সকলের তুমি পরিত্রাতা, 

তুমি দেব স্থুরেশ্বর বিশ্বের বিধাতা, 

সজল জল সম হে নীলবরণ) 

তোমার. চরপপ্রান্তে মাগিহে- শরণ ৭. 



সারপঞ্চকৎ। 

পাহি পরাৎপর মামতিহীনং 

পাপবিষয়রতমতিশয়দীনং 

ত্বত্বোরক্ষতি কোমামন্ত 

স্বমূসি ভবেশ্বর সব্বশরণ্যঃ ॥ ৩। 

রাখ মৌরে পরাৎপর আমি অতি হীন, 

সতত নিরত পাঁপে অতিশয় দীন, 
ভোম। ভিন্ন অন্য কেব। রাখিবে আমার, 

তুমি ভবেশ্বর তবে সবার সহায়। 

ভীমভবার্ণনমজ্জনকষ্টং 

কুরু কৃপয়! মম কেশব নষ্ট 

লব্ধ স্যাচ্ছচেত্তব পদভেল। 

ভবজলতবণং মধ্য তিখেলা ॥ ৪ | 

তীম ভবসিন্ধুজলে ডুবে মরি হরি, 
নাশ গে যাতনা মোর তুমি কৃপা করি, 

শ্রীপদপস্কজভেল! যদি আমি পাই, 

অনায়াসে ভবসিদ্ধুপারে চ'লে ষাই। 

অমরনিকরমরবাঞ্িতমমলং 

ফুল্লনকমলমিব তব পদযুগলং 

বিতর দনুজদর সর্বশরণাং 

ভুধরধর কুরু মামৃতিধন্যং ॥ € ॥ 

ল্্ুরনরগণ যাহ! সদা বাঞ্ছা করে, 

প্রফু্ন সরোজ সম শোভা যাহ ধরে, 

দনুজারি গিরিধারী সবার শরণা, 

বিমল সে পদ দানে কর মোরে ধন্য । 



কৃষ্া্$কং। 8৫ 

গাঢ়কলুষকুলকর্দমগৃঢৎ 
যাদব মাধব মাঁমবশৃঢং 

হর মে মুরহর পাতকজীলং 

ত্বন্মামন্যস্ত্রাতুং নালং ॥ ৬।। 

বিষমকলুষপন্কে পড়ে প্রাণ যাঁয়, 

হে যাদব হে মাধব রাখছে আমায়, 

ওহে মুরহর হর পাতক আমার, 

তুমি না তারিলে মোরে কে তারিবে আর। 

জলধিসুতাধর চরণ তুর্ণৎ 
কামককতং মম পাতকপূর্ণং 

তবয়ি তু দয়াময় ভাবয় ভক্তিং 

কেশিমথন মম কামবিরক্তিং ॥ ৪ ॥ 

ওহে পদ্মালয়াপতি শীঘ্র কর চু, 
সকাম করম মম পাপপরিপুর্ণ, 

নিষ্কাম ভকতি যাহে তোমাতেই রয়, 

হে কেশিমথন তাই কর দয়াময়। 

কালভয়াত্বামনিশং বন্দে 

কুরু করুণামিহ মধ্যতিমন্দে 
দত্ব! চরণে চরমে স্থানং 
রক্ষহে মাধব মামজ্ঞানং | ৮ 

কালভয়ে সদা তোম! ডাকিহে শ্রপাতি, 
ককুণাপ্রকাশ দেব কর মোর গ্রত্তি, 

অস্তিমে চরণপ্রান্তে স্থান দান করি, 
রাখ এ অজ্ঞানজনে এই ভিগ্ষা'হরি 1" 



৪৬ 'সারপঞ্চকহ। 

সাঁশবশহ্বদমারদচন্ত্র 

ভণতি বুধা ই্দমবিদিতন্্ 

কষ্ণা্টকমতিললিতমুদারং 

পঠত,.জপত্ব ভবসাগরসারং ॥ ৯1 

শ্রীকৃষ্ণচিত্তনে সদ জাগরিত চিত। 

ছ্বিজ শরদিন্দু রচে সরল ললিত। 
শ্রীকৃষ্ণ অক এই. ভবসিন্ধুসার। 

স্মরণ পঠন স্থুধি কর বারস্বার॥ 

সমান্ং। 

. বিষ্ুশতকং । 

ভয় সুরেশমুন্দর গৃহীতমন্দর রমামনোহর 
জয় নিকুপ্জনাগর চরাচয়াকর স্রেশসাগর 

জগ মুকুন্দ মাধব 'যতীশ যাদব পরেশ কেশব 

জয় খলাস্তকারক ছুরন্তদারক ভয়াপহারক 

জয়গদাজধারণ বিধাতৃকারণ ন্থরারিবারণ 
জয় দশানাশাতন খগেশকেতন জিতাঘপৃতন 
জয় সরোজলোচন গজেশমোচন যহেশমোহন 

জয় হরে হতজর পয়োদনুন্দর শিখওশেখর 

জয়ন্পরোরুহাসন হতনিলাশন কতান্তশাঁসন 

জয় জনার্ডিমংহর নবারুণাধর ধরাধরাধর 

উয় জলন্বরান্তক জনাস্তকীরক দিণন্তসারক 

জয় মুরান্তকাচ্যুত' সুরাস্থরস্তত... পরন্তপাঁডুত, 

রমেশ্বর 

স্বতাবর, 

পরাত্পর 

ভবেশ্বর 

সুরেশ্বর 

চতুফর 

মহে্শ্বর 

শুভঙ্কর 

সদীশ্বর 

ধুরন্ধর 

নিরন্তর 

 ধর্ধর্ধর 



প্রার্থনা! ৪৭” 

নয় জগংপ্রচালক শরণ্যপালক বঙনেণ্যবালক বরেশ্বর 

গয় বিভো নিরঞ্জন বিপদ্ধিতঞ্ঁন অনোজরগন রমেখর 

ঈয় বকান্নাশনা অুধান্ুখাশন ম্বধীকশীসন শিবেখর 

ঈয় সনাতনাজিত পিতর্জগন্ধিত্ত শচীশপুজিত ন্বথেশ্বর 

ছয় যশোবিবদ্ধনা খরাস্ুরার্দন গ্রহীজমদ্দিন মহত্তর 

জয় তমাল মের বিভাতিভাস্থর মন্থামহা সর মহোদর 

জয় অযোনিসন্তব অনন্ত রাঘব জলেশজধব জনেশ্বর 

অধ গুরে। গুণাঁকর নরোতমামর অরামরোভর নিরতর 

জষপয়োধিভূধর রবীন্দুবার চরাচরেশ্বর নিরীশ্বর 

নবজলধরনীলং কালিয়ব্যালকালং 

কলিতললিতযুখীমালতী্ালমালং 
নিখিলভূবনপাঁলং রাসনীলারসালং 
স্মরত মনপি নিত্যং ব্রন্ষাগোপালবালং ॥ 

মমাপ্তং। 

ৃ্ প্রার্থনা। 

যাচেহস্তেঃচরণশরণং শাস্তসর্ষোপতাপং 

সংসারেছশ্মিন্ প্রচুরদুরিতিদৃ্ধিমানাস্তরাত্মা. 
মোহান্বস্য স্জনভরণোত্তাবন! ভ্রাস্ববুদ্ধেঃ 

পাপাস্তং মে কুরু করুণয়! সর্বডীবৈকবন্ধো ॥ 
বাল্যে লীলাকুতুকনিরতোনাম্মরত্বাং কদাচিৎ 

ধ্যাতুং ন ত্বাং তরুণসময়ে কামুফোহহং শশাক 
দ্ম্যার্ভিবাখিতরপুয বৃগ্ঠুতিমে চচাল , 
প্রাগান্তেহন্মিন্ কমিহশরণং দীনরন্ধে! ব্রজামি ॥ 



সারপঞ্চক?। 

নাস্তীয়তা তব গুণনিধে স্বিপ্কভাঁবস্য লোঁকে 

প্রেমাধারম্তমমি করুণাসাগর শ্রীনিবাস 
ক্ষস্তব্য মে কুকৃতনিচয়াস্তত্বয়াস্যস্তিতিক্ষে 

স্যাচ্চে পৃত্রঃ কুপথপথিকে। নৈব পিত্রাসহেয়ঃ ॥ 
যাঁবন্মাতুর্জ ঠরশয়িতস্তদ্রসৈঃ পৌধিতাঙ্গো 
দধ্যো তাবদ্ধরণিপিতিতো যোগ ঘুক্তো। যতিষে। 

প্রত্যাবৃত্তং পুনরিতি ভবে হস্তকা মস্ত হস্ত 
জাতস্যাসীন্মম বিচলিতান্তন্মতিমণয়য়াতে ॥ 

অপ্যন্ব প্রৈরবিদিতগুণং বর্ণিতুঃ তবামলং কঃ 

পারে গত! বিপুলতমসাং বিশ্বমেতদ্বিভর্ষি 

সর্ব ত্বন্তঃ গ্রভবতি বিভে। সর্ধবীজং ত্মস্মি 

ত্বম্মাহীতৌ ভুবনমহিতে বেদকর্তীপি মুগ্ধঃ ॥ 

ত্বং মে মাত! তবমপি জনিতাত্বঞ্চমে ভ্রাতৃবন্ধুঃ 

কায়ে মে ত্বং পুনয়ণনসে সংগ্রবোধঃ 

সন্নপদ্মিন, বিরচিততনুস্থৎ কলাভির্ভবেহ্হং 

নো জানে ষত্তবগুণগণং কিংস্থিদম্মাদি চিত্রং ॥ 

আকাশংতে রুচিরচিকুরো দীপ্তবহ্িষ্চ বক্ত ং 
চত্্রার্কৌতে নয়নষুগলং মারুতঃ শ্বীসবাস্ু 
লোকেঘু ত্বং পরমপুরুষস্তৎপরেনেস্িকোহপি 

ধাতুধাতা ত্বমসি তগবন, ভূততর্ত্স্চভর্তা ॥ 
কল্পান্তে তে বপুষি বিপুলে সর্ধলোকাবিশস্তি 
অষস্তত্বঃ প্রওবতি পুনধিশ্বমেতদনস্তং 

দবব। ন্থানং পদসরসিজে স্ষ্টিভাবাস্তহেতো 

মাঃ তায়ুস্বাকৃতিজনমিতি প্রার্থয়ে ত্বাং পরেখ ॥ 
সমাও।। 












